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Uchwała nr III/52 z dnia 9 października 2021 roku Zarządu Polskiego Związku 
Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Kolegium Sędziów PZPN 

 

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 9) w zw. z art. 67 § 3 Statutu PZPN postanawia się, co 

następuje: 

 Przyjmuje się Regulamin Kolegium Sędziów PZPN w następującym brzmieniu: 

 
REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW PZPN 

 

§ 1 
Kolegium Sędziów PZPN (zwane dalej KS PZPN) jest organem. zarządzającym sprawami 

sędziowskimi w ramach PZPN. KS PZPN działa zgodnie z niniejszym Regulaminem. 

§ 2 
1. Pracami KS PZPN kieruje Zarząd. 

2. Zarząd składa się z Przewodniczącego powoływanego i odwoływanego przez Zarząd 

PZPN na wniosek Prezesa PZPN, 1-2 Wiceprzewodniczących, Sekretarza oraz 1-2 

Członków powoływanych i odwoływanych przez Zarząd PZPN na wniosek 

Przewodniczącego KS. 
 

§ 3 
KS PZPN realizuje swoje zadania poprzez: 

 

1. Dokonywanie obsady sędziów na zawodach piłki nożnej i obserwatorów do 
prowadzenia egzaminów praktycznych na meczach Ekstraklasy, I ligi, II ligi, III ligi, 
Pucharu Polski, Superpucharu Ekstraklasy i innych organizowanych przez PZPN. 

 

2. Wytyczanie głównych kierunków szkolenia i doskonalenia arbitrów oraz 

systematycznego naboru kadr sędziowskich. 

3. Sprawowanie wszechstronnego nadzoru nad sędziami i obserwatorami w 

przestrzeganiu Statutu PZPN, postanowień i regulaminów oraz Przepisów gry. 
 

4. Dbanie o należyty poziom etyczno-moralny wśród sędziów i obserwatorów. 
 

5. Organizowanie kursów szkoleniowych dla sędziów, obserwatorów i instruktorów 

szkolenia. 

6. Systematyczną współpracę z Komisjami PZPN, Zarządami Kolegiów Sędziów 
Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej (zwanymi dalej KS ZPN)  i innymi organizacjami 
sportowymi oraz środkami masowego przekazu. 

 

7. Utrzymywanie kontaktów z zagranicznymi organizacjami sędziowskimi. 
 

8. Inicjowanie i prowadzenie innej działalności zmierzającej do stałego podnoszenia 

poziomu prowadzenia zawodów i rozwoju organizacji sędziowskiej. 

9. Prowadzenie, we współpracy z innymi organami PZPN, archiwum wideo z meczów 

szczebla centralnego. 



§ 4 
1. Zarząd KS PZPN zobowiązany jest do organizowania Konferencji Przewodniczących 

KS ZPN, w miarę potrzeb, co najmniej  dwa razy w roku. 
 

2. Konferencja stanowi organ doradczy Zarządu KS PZPN m.in. w sprawach ustalania 
wysokości obowiązkowej składki na fundusz świadczeń dla rodzin zmarłych sędziów 
prowadzony przez Fundację Kolegium Sędziów Piłkarskich. 

 

§ 5 
3. Członkowie Zarządu KS PZPN na polecenie Przewodniczącego KS mogą być 

delegowani na dodatkowe obserwacje. 

4. Zarząd KS PZPN składa Zarządowi PZPN sprawozdanie ze swojej działalności  

według potrzeb. 

§ 6 
Do kompetencji Zarządu KS PZPN należy: 

 

1. Wytyczanie głównych kierunków działalności sędziowskiej w zakresie szkolenia, egzaminów 

praktycznych (obserwacji), opracowanie centralnego programu szkolenia sędziów i 

obserwatorów. 

2. Wydawanie Przepisów Gry oraz wdrażanie jednolitej ich interpretacji w oparciu o 

postanowienia IFAB, FIFA, UEFA oraz PZPN. 

3. Nadzór nad przestrzeganiem przez sędziów i obserwatorów Statutu PZPN, regulaminów i 

postanowień oraz uchwał Zarządu PZPN. 

4. Organizowanie kursów unifikacyjno-szkoleniowych i seminariów dla sędziów, obserwatorów i 

instruktorów sędziowskich. 

5. Zwrócenie szczególnej uwagi na postępy utalentowanych młodych sędziów, stanowiących 

bezpośrednie zaplecze sędziów szczebla centralnego i rokujących na prowadzenie zawodów na 

najwyższym poziomie. 

 

6. Podejmowanie działalności wychowawczej i kształtowanie postaw etyczno-moralnych                  

w środowisku sędziowskim, ze szczególnym uwzględnieniem działań zapobiegających 

zjawiskom patologicznym. 
 

7. Przedkładanie Zarządowi PZPN list kandydatów na sędziów oraz obserwatorów FIFA                  i 

UEFA. 

8. Występowanie z wnioskami o nadanie tytułów Sędziego Honorowego i Sędziego Zasłużonego. 
 

9. Przedkładanie Zarządowi PZPN do zatwierdzenia list nominowanych sędziów, sędziów 

asystentów i obserwatorów szczebla centralnego, VAR/AVAR, a także sędzi Ekstraligi, I i II ligi 

oraz sędzi asystentek. 

 
§ 7 

Działalność organizacji sędziowskiej w uzgodnieniu z władzami PZPN może być sponsorowana. 
 

§ 8 
Zarząd KS PZPN powołuje Centralną Komisję Szkoleniową KS PZPN oraz inne  komisje i 

zespoły robocze, jakie uzna za niezbędne dla swojej działalności. 

 
 



§ 9 
Posiedzenia Zarządu KS PZPN odbywają się zgodnie z ustalonym harmonogramem i są 

protokołowane. 
 

§ 10 
1. Decyzje Zarządu KS PZPN podejmowane są w formie Uchwał. 
 

2. Dla ważności Uchwał konieczna jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu KS 

PZPN, w tym Przewodniczącego lub wyznaczonego przez niego Wiceprzewodniczącego. 

 
3. Posiedzenia Zarządu KS odbywają się w trybie stacjonarnym lub online. 
 

4. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby rozstrzyga  głos 

Przewodniczącego. Uchwały wraz z pisemnym uzasadnieniem są podpisywane przez dwie 

osoby spośród Przewodniczącego i Członka Zarządu Kolegium Sędziów. 
 

5. Do reasumpcji Uchwały potrzebna jest większość 2/3 głosów obecnych Członków Zarządu 

KS PZPN. 

6. Zarząd KS PZPN może podejmować Uchwały także w drodze elektronicznej. Przewodniczący 

wysyła e-mailem projekt Uchwały do Członków Zarządu, którzy tą samą drogą przesyłają swój 

głos. Do podjęcia Uchwały w tym trybie potrzebny jest udział  w głosowaniu 2/3 głosów Członków 

Zarządu. 

7. Uchwały Zarządu KS PZPN dotyczące nadawania uprawnień do prowadzenia zawodów 

szczebla centralnego, publikowane są w Komunikatach Zarządu KS PZPN lub na stronie 

internetowej Związku po każdym sezonie. 

§ 11 
Zarząd PZPN przyjmuje zasady nadawania uprawnień sędziom oraz obserwatorom. 

§ 12 

Nadzór nad działalnością KS PZPN sprawuje Prezes PZPN lub upoważniony przez niego 
Członek Zarządu PZPN. 

 

§ 13  
Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi KS PZPN oraz Zarządowi 

PZPN. 

§ 14 
Traci moc Uchwała nr III/81 z dnia 9 grudnia 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki 
Nożnej  w sprawie przyjęcia Regulaminu Kolegium Sędziów PZPN. 

§ 15 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

          Prezes PZPN Cezary Kulesza 


